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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

PROCÉS: Convocatòria de 2 places de professor/a titular secundària B per concurs oposició  

EXPEDIENT: 2019/34650 

ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció 

 

Dates: 18 de desembre de 2020 i 1 de febrer de 2021. 
Tipus de sessió: presencial (desenvolupament prova pràctica- desembre)  i telemàtica (plataforma zoom) 
(01/02/2021).  
Lloc: INS Miquel Biada i telemàtica (plataforma zoom) 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Reunió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Resultats primera part de la prova pràctica. 
3. Resultats segona part de la prova pràctica. 
4. Convocatòria a les persones que han superat la prova pràctica, a la declaració de mèrits i requisits 

de participació, en línia i posterior validació presencial de les dades declarades.  
 

 

 
1. Reunió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  

 
Es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, de forma presencial durant el mes de desembre, i  
telemàtica mitjançant la plataforma zoom, l’1 de febrer d’enguany, amb l’assistència dels següents membres: 
 
Presidenta:  
Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Mataró  
 
Vocals: 
Vocal 1: Sra. Fàtima Prat Tordera directora de l’Institut Miquel Biada de la Direcció d’Ensenyament de la 
Corporació.  
Vocal 2: Sra. Montserrat Alemany Solé, professora titular A secundària de la secció de Programes Educatius, 
de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació (excusa l’assistència els dies 15,16 i 17 de desembre). 
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvo-

lupament i Organització. 

 

Observador: F. Xavier Salvà Satorra, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró. 
 

Excusen la seva assistència les persones següents: 

- Sra. Roser Reina Ibáñez, directora de l'institut Alexandre Satorras de la Generalitat de Catalunya 

- Sra. Elisabet Fernández Martínez, de la Direcció de Serveis, Gabinet Tècnic del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.   

 

Actuen com a assessors de l’òrgan les persones següents: 
 

Sr. Francesc Castellà Carlos, cap d’estudis d’FP de l’Institut Miquel Biada. 

Sr. Marc Colomé Ganduxé, professor/a titular de secundària B de l’Institut Miquel Biada (per l’especialitat de 
manteniment industrial) 
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2. Resultats primera part de la prova pràctica (supòsit escrit). 

 
En data 18 de desembre a les 15 hores, a l’Institut Miquel Biada es realitza la primera part de la prova pràctica, 
consistent en un supòsit pràctic de resolució de situacions equivalents a les que es poden trobar en un dia de 
treball. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 10 punts. 

 
Les competències valorades, amés de l’estil de redacció són les següents: 

 

 Capacitat analítica i de resolució de problemes 

 Capacitat d’organització del treball i planificació 

 Creativitat i innovació 

 Cooperació i col·laboració 

 Orientació a les persones 
 

Els resultats obtinguts per les persones aspirants són els següents:  
 

Manteniment 
Industrial 

Analítica i 
resolució 

problemes 
2 p 

Organització 
del treball i 
planificació 

2 p 

Cooperació i 
col·laboració 

1,5 p 
 

Creativitat 
i innovació 

1,5 p 

Orientació a 
les persones 

2 p 

Estil de 
redacció 

1 p 

Total 
12 p 

1864 2 2 1,5 1,5 1,875 1 9,875 

2068 2 2 1,125 1,5 1,875 0,75 9,25 

2315 2 2 0,75 0 1,875 0,75 7,375 

2661 2 1,5 0 1,5 1,875 0,5 7,375 

 
3. Resultats segona part de la prova pràctica (pràctica taller). 

 
Un cop finalitzada la primera part de la prova, al taller tècnic de manteniment industrial de l’Institut Miquel 
Biada es realitza la segona part de la prova pràctica, consistent en una prova situacional tipus role-playing. 
La puntuació màxima d’aquest exercici és de 10 punts. 
 

 

Manteniment Industrial 
Total segona part 

prova pràctica 

1864 9,75 

2068 9,75 

2315 8,5 

2661 9,25 

 
La puntuació màxima a obtenir a la prova pràctica és de 20 punts, requerint-se un mínim de 10 punts entre la 
suma de les dues parts de la prova per superar la fase de prova pràctica. Les persones aspirants que hagin 
obtingut un mínim de 10 punts passen a la fase de mèrits. 
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4. Convocatòria a les persones que han superat la prova pràctica, a la declaració de mèrits i requisits 

de participació, en línia i posterior validació presencial de les dades declarades.  
 

 
TERMINIS PER A LA DECLARACIÓ TELEMÀTICA:  
 
Les persones que han obtingut una puntuació igual o superior a 10 punts, han de fer la declaració de mèrits 
i dels requisits de participació mitjançant el formulari en línia que es troba a la seu electrònica de l’Ajunta-
ment de Mataró. El termini per realitzar-la serà del 19 al 25 de febrer, aquest dia inclòs, a les 23.59 
hores.  
 

RECORDATORI: Per a la valoració de mèrits i requisits (requisits de participació, formació, experi-

ència, ...) es té en compte fins al dia 24 d’octubre de 2019, data en què va finalitzar el termini de 

presentació de sol·licituds. A excepció, del requisit del màster del professorat o equivalència que 
es tindrà en compte el que estableix al respecte les bases específiques de selecció d’aquest procés. 

 
PER FER LA DECLARACIÓ DE MÈRITS I REQUISITS : 

 

Cal fer servir el formulari que es troba a la pàgina web, apartat ‘treballa a l’Ajuntament’, ofertes de 
treball d’accés lliure, procés selectiu 7 places de professor/a titular secundària B via COT: 

 

 CLICAR a sobre de l’enllaç  ‘DECLARACIÓ DE MÈRITS I REQUISITS’ 

 Entrar mitjançant identificació electrònica, o be: 

 Posar el DNI i el codi d’aspirant (número amb el què t’identifiquem al llarg de totes les 

proves), tot seguit a continuació dels zeros i sense deixar espais: 

 

 
 

 Clicar:  

He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.  
 

  

 Clicar ‘Enviar’  

 Entrar la informació relativa a experiència i formació tal com s’indica a les instruccions del 

formulari.  

 Es pot accedir tantes vegades com es necessiti PERÒ només guarda la informació si quan 

s’ha emplenat una part, s’ENVIA.  

 A cada enviament de la vostra declaració emplenada total o parcialment, rebreu un correu 

electrònic que us informa que la gestió s’ha fet correctament.  
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 Per consultes: seleccio@ajmataro.cat 

 Només es poden recuperar les dades ja introduïdes i validades a anteriors processos 

selectius, si s’accedeix amb identificació electrònica.  

 
DATA PER ASSISTIR PRESENCIALMENT A LA VALIDACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE MÈRITS I 

REQUISITS 

 

Validació i presentació de documents: Es convoca les següents persones el dia 3 de març, a 

l’edifici municipal del Carreró (C. El Carreró, 13-15), al servei de Desenvolupament i Organització 

situat a la tercera planta de l’edifici,  a l’hora indicada. 

 

Cal portar documentació original o còpia en bon estat de tot el què s’hagi declarat prèviament, 

inclòs el certificat de vida laboral ACTUALITZAT. No cal fer fotocòpies. 

 

 

codi aspirant 

Hora validació de requisits  
i mèrits 

  

1864 9,00 hores 

2068 9,45 hores 

2315 10,30 hores 

2661 11,15 hores 
 

 

 

 

I sense més assumptes a tractar, es signa aquesta acta per part de la presidenta i secretària, amb la conformitat 
de l’òrgan de selecció.  

 


